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Los	Angeles	Unified	School	District	

Form	Ng	Mga	Pamamaran	sa	Magkakatulad	ng	Reklamo	
	
Apelyido ng Nagrereklamo   Pangalan ng Nagrereklamo  
Pangalan ng Mag-aaral (kung naaangkop)   Baitang   Petsa ng   
Kapanganakan   

Tirahan   Apt./Suite #   

Lungsod   Estado   Zip Kowd   

Telepono sa Bahay   Cell Phone   Telepono sa Trabaho   

Email Address   (Mga) Petsa ng Sinasabing (mga) Paglabag   

Paaralan/Tanggapan ng Pinaghihinalaang (mga) Paglabag   

Para sa mga alegasyon ng hindi pagsunod, lagyan ng tsek ang programa o aktibidad na tinutukoy sa iyong reklamo kung 
naaangkop: 

q Mga kaayusan para sa mga buntis at 
nagpapalaki ng anak na mag-aaral, 
kabilang ang mga makatuwirang kaayusan 
para sa mga nagpapasusong mag-aaral 
(§§46015, 222) 

q Edukasyon ng adulto 
(§§8500-8538, 52334.7,  
52500-52617) 

q Edukasyon at 
kaligtasan pagkatapos 
ng pag-aaral (§§8482-
8484.65) 

q Teknikal na 
edukasyon sa 
pang-agrikulturang 
career (§§52460-
52462) 

q Career technical at technical na edukasyon 
at career technical at mga technical training na 
programa  
(§§52300-52462) 

q Mga progama ng pangangalaga sa bata 
at pagpapasulong 
(§§ 8200-8498) 

q Kaukulang bayad na 
edukasyon (§54400) 

q Mga pinagsamang 
programa ng 
nakakategoryang 
tulong [34 CFR 
§§299.10-12, 
§64000(a)] 

q Mga yugto ng 
mga kurso nang 
walang pang-
edukasyong 
nilalaman 
(§§51228.1-
51228.3) 

q Mga karapatang pang-edukasyon at 
pagtatapos sa pag-aaral ng foster youth, 
walang tahanang kabataan, at iba pang 
kabataan (hal., dating mga mag-aaral sa 
paaralan ng juvenile court, mga mag-aaral 
mula sa mga pamilyang militar, mga bagong 
dating at nadarayuhang estudyante ng 
edukasyon) (§§48645.7, 48853, 48853.5, 
49069.5, 51225.1, 51225.2)  

q Batas na Every Student Succeeds 
(20 United States Code §6301 et seq.; EC 
§52059)  

q Mga plano ng lokal na 
kontrol at pananagutan 
(§52075) 

q Edukasyon ng 
nandarayuhang bata 
(§§54440-54445) 

q Mga 
instruksyunal na 
minuto ng pisikal na 
edukasyon 
(§51223) 

q Mga Bayad ng Mag-aaral (§§49010-49013) 

q Mga occupational center at programang 
panrehiyon  
(§§52300-52334.7) 

q Mga plano ng paaralan 
para sa nakakamit ng mag-
aaral (§64001) 

q Mga plano ng 
kaligtasan sa paaralan 
(§§32280-32289) 

q Mga konseho ng 
lugar ng paaralan 
(§65000) 

q Mga preschool ng estado (§§8235-8239.1) 

q Mga kakulangang nauugnay sa kalusugan ng preschool at mga isyu ng kaligtasan para sa programa 
sa preschool ng estado ng California na hindi kasama sa paglilisensya (5 CCR §1596.7925, EC §8235.5); 
batay sa mga pampublikong abiso na naka-post para sa mga angkop na silid-aralan. Makakakuha ng 
mga form ng reklamo sa mga paaralang iyon o sa achieve.lausd.net/eeco. 

q Anumang iba pang pang-estado o pampederal na programang pang-
edukasyon na ipinagpapalagay na naangkop ng State Superintendent of 
Public Instruction o itinalaga 

 
Para sa mga reklamo ng labag sa batas na diskriminasyon, panggigipit, pananakot, o pang-aapi ng mga protektadong pangkat 
(empleyado patungo sa mag-aaral, mag-aaral patungo sa mag-aaral, mag-aaral patungo sa empleyado, ikatlong partido patungo 
sa isang mag-aaral, empleyado patungo sa ikatlong partido) na inihain nang hindi lalampas sa anim na buwan mula sa petsa na 
naganap ito o nang natanggap ang kaalaman na naganap ito, lagyan ng tsek kung aling aktwal o itinuturing na mga protektadong 
pangkat ang pinagbatayan ng sinasabing pag-uugali: 

q Kasarian q Seksuwal na Oryentasyon q Kasarian 
q Pagkakakilanlan ng Kasarian q Pagpapahayag ng Kasarian q Lipi 
q Pagkakakilanlan ng Etnikong Grupo q Lahi o Etnisidad q Relihiyon 
q Nasyonalidad q Bansang Pinagmulan q Kalagayang Pandarayuhan 
q Kulay q Pangkaisipan o Pisikal na Kapansanan q Nagpapasusong Mag-aaral 
  q Edad 
q Kaugnayan sa isang tao o grupo na may isa o higit pang aktuwal o nahihiwatigang mga grupo na nakatala dito  

 
Para sa mga reklamo sa pang-aapi na hindi batay sa mga protektadong pangkat na ito at iba pang reklamo na hindi 
nakalista sa form na ito, makipag-ugnayan sa Tagapamahala ng Reklamo sa Title IX/Pang-aapi, Tagapangasiwa ng 
Site, o Lokal na Tagapangasiwa ng mga Operasyon ng Distrito ng iyong paaralan.   Para sa mga pahayag ng 
diskriminasyon o panggigipit ng empleyado patungo sa empleyado at mag-aaral patungo sa empleyado, maaari 
kang makipag-ugnayan sa Seksyon ng Pantay na Oportunidad sa (213) 241-7685.  
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Para sa karagdagang tulong, makipag-ugnayan sa iyong Lokal na Distrito: 

q Hilagang-Silangan (818) 252-5400 q Hilagang-Kanluran (818) 654-3600 q Timog (310) 354-3400 
q Silangan (323) 224-3100  q Kanluran (310) 914-2100  q Gitna (213) 241-0126 
 
Kung nakipag-ugnayan ka na sa inyong paaralan at Lokal na Distrito at nangangailangan pa rin ng tulong, mga 
pagsasangguni o pagkukunan, makipag-ugnayan sa Tanggapan ng Pagsunod sa Katarungang Pang-Edukasyon sa (213) 
241-7682 o sa EquityCompliance@lausd.net.   
 
1. Mangyari lamang ibigay ang mga katotohanan tungkol sa inyong reklamo. Magbigay ng mga detalye tulad ng mga 

pangalan ng mga taong sangkot, mga petsa, kung ang mga saksi ay naroroon, atbp. na maaaring makatulong sa 
tagapagsiyasat ng reklamo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Sinubukan mo na bang talakayin ang iyong reklamo sa sinumang tauhan ng Distrito? Kung oo, kanino at ano ang 
resulta? 

 
 
 
 
 

 
3. Magbigay ng mga kopya ng anumang nasusulat na mga dokumento na maaaring nauugnay o sumusuporta sa iyong 

reklamo. 
 

Inilakip ko ang pantulong na mga dokumento.   Oo_____ Hindi_____ 
 
Lagda _______________________________________________________________ Petsa ______________ 
 
Ipadala sa pamamagitan ng koreo, fax o email ang inyong reklamong UCP/mga dokumento sa: 
 

Julie Hall-Panameño, Director 
District Title IX Coordinator/Section 504 Coordinator 

Educational Equity Compliance Office 
Los Angeles Unified School District 

333 South Beaudry Avenue, 18th Floor 
Los Angeles, CA 90017 

Fax: (213) 241-3312 
EquityCompliance@lausd.net 

 
Para sa higit pang impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan kay Doktor Joseph Green, Tagapag-ugnay ng UCP, sa 

(213) 241-7682. 


